III. pracovní skupina – osoby s duševním onemocněním
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
Číslo zápisu: 1/2011
Datum: 17. 2. 2011
Místo setkání: zasedací místnost Zastupitelstva města Kyjova
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Informace o podstatné změně projektu
 Přesun finančních prostředků:
o Odborní pracovníci – pro II. cílovou skupinu - senioři (Zdeněk Choura),
tělesně postižení (Karla Zbořilová), zrakově postižení (Hana Vrtková),
sluchově postižení (Marta Kadlecová) – 40.000,- Kč (200hodin celkem)
o aktualizace Adresáře organizací pomáhajících občanům Kyjovska – výtisk
1000ks – 50.000,- Kč
o vznik Atlasu sociálních služeb Kyjovska (příloha SPRSS) – 30.000,- Kč
o navýšení finanční částky pro III. informační kampaň o 19.680,- Kč
(celkem je na ni cca 25.000,- Kč).

2. Způsob vyhodnocování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb
 nejdříve (v nejbližší době) rozešle koordinátorka zpracovatelům SPRSS „tabulku“,
do které budou vyplňovat údaje o tom, zda byla daná priorita, popř. dané
opatření, splněno nebo ne. V případě, že ne, uvede zpracovatel také důvod.
 po doručení této „tabulky“ koordinátorce se sejde realizační koordinační skupina,
která projde všechny aktivity a zhodnotí, zda splněno/nesplněno (případně proč
nesplněno)/nebo odsouvá se (do kdy a proč)
 u priority, kterou nebude vědět, se domluví na způsobu zjišťování (od organizací
bude zjišťovat, zda jsou priority splněny, koordinátorka)
 pokud něco bude nejasné nebo bude potřeba to probrat, tak se sejde pracovní
skupina
 výstupy se přenesou do koordinační skupiny
 realizační skupina se bude scházet čtvrtletně (další setkání v březnu)
 koordinační skupina se bude scházet 1x za půl roku – realizační skupina jí sdělí,
co se uskutečnilo, co se plánuje atp.

3. III. informační kampaň + vyhodnocení projektu
 bude zorganizována 1 kampaň pro všechny cílové skupiny
 členové pracovní skupiny se shodli, že by kampaň mohla být uskutečněna
v termínu od 9. - 13. 5. 2011
 název např. Týden sociálních služeb (sociálních a navazujících služeb)
 bude vytvořen „zpracovatelský (realizační)“ tým – zástupci zúčastněných
organizací, proběhne jednání na Agentuře pro občany (termín 3.3.2011 v 14:00
hodin)
 spíše uskutečnit více akcí, na různých místech, v různých časech





úkol pro koordinátorku – kontaktovat Vlastivědné muzeum v Kyjově, jestli nemají
v tomto termínu (9. – 13. 5. 2011) naplánovanou akci
možné uspořádat vernisáž v Integrované psychiatrické ambulanci
bylo by nejlepší, kdyby byla celá akce pod záštitou komunitního plánování
sociálních služeb

4. Atlas sociálních služeb Kyjovska
 členové pracovní skupiny diskutovali o podobě Atlasu
 vhodné by bylo, aby byl vytvořen 1 výstup, pro všechny cílové skupiny
 Ina Mikulčíková (pedagog ze SOŠ ZaS) oslovila „uměleckou“ školu ve Strážnici zjistíme, zda by nešlo, aby její studenti v rámci studia vytvořili náměty, jak by
měl Atlas vypadat, jakou by měl mít podobu
 skupina se shodla na návrhu, že by mohl mít Atlas podobu mapy
 tato mapa by se dávala – organizace poskytující sociální služby, nemocnice,
čekárny, ordinace, kostel, knihovna, čítárna, IC, obce Kyjovska, sociální odbor,
MKS
 členové skupiny doplnili, že by bylo dobré, aby mapa obsahovala pouze sociální a
navazující služby Kyjovska (to bude i název), u jednotlivých cílových skupin (8
dle Adresáře) by byly vytvořeny značky a u jejich podskupin by byly názvy
organizací by měly např. čísla
 stejný systém by byl vytvořen i v Adresáři – tzn. Dojde k propojení mapy a
adresáře
 na mapě by bylo vždy vyznačeno jen sídlo organizace
 návrh – vytvořit následně velkou mapu v podobě informační tabule a umístit ji na
náměstí
5. Individuální projekt JMK
 zúčastnění byli informováni o využití metodického vedení zástupci JMK – kampaň,
vyhodnocení projektu, žádost – výzva…
6. Svépomocná skupina
 dne 9. 3. 2011 se bude ve Veselí nad Moravou konat svépomocná skupina
"Čaj o páté", která je určena rodinným pečovatelům a všem, kteří pomáhají
lidem s různými formami demence.
Další setkání III. pracovní skupiny proběhne dle potřeby.
Zapsala: Bc. Jana Jakubíčková

